Latvijas XXVII Universiādes
nolikums

VOLEJBOLS
Vieta un laiks.
Sacensības volejbolā sievietēm un vīriešiem notiks 2017.gada 13.
un 14.maijā Jelgavas pilsētas sporta bāzēs: LLU Sporta kompleksā,
Raiņa ielā 1 un Sporta hallē, Mātera ielā 44a.
Sacensību programma.
Izspēles kārtību noteiks pēc pieteikto komandu skaita, ņemot vērā
XXVI Universiādes volejbola sacensību rezultātus.
Sacensību kalendārs tiks sastādīts un izsūtīts līdz 2017. gada 28.aprīlim.
Sacensību noteikumi.
Sieviešu un vīriešu komandas spēlē atsevišķi, pēc starptautiskajiem
volejbola sacensību noteikumiem – ar izmaiņām: par setu skaitu
kvalifikācijas sacensībās (grupās), kad komandas spēlē “no trīs setiem jeb
līdz diviem uzvarētiem setiem”.
Sacensību norise.
Ja pieteikušās, ne vairāk kā piecas komandas: tad spēlē – pēc apļa
(katra komanda ar katru) principa.
Ja sacensībām piesakās līdz 8 komandām: tad spēlē divās grupās –
pēc apļa principa. Komandas grupās tiek sadalītas pēc 2016.gada
rezultātiem. „A” grupu (ja ir 8 komandas) veido 1., 4., 5. un 8.vietas un
„B” grupu – 2., 3., 6. un 7.vietas ieguvējas. Finālsacensībās: grupu 1. un
2.vietas ieguvējas pusfinālā izspēlē „krustu”, pēc tam – uzvarētāji spēlē
par 1.vietu, zaudētāji – par 3.vietu.
Grupu 3.vietas ieguvējas komandas spēlē par 5.vietu, 4.vietas – par
7.vietu.

Ja sacensībām pieteikušās vairāk par 8 komandām: tad tiek
veidotas trīs grupas, kurās komandas, spēlējot katrai ar katru, izspēlē apli.
Pēc tam grupu uzvarētājas komandas izspēlē apļa turnīru par 1.-3.vietu,
otrās vietu ieguvējas par 4. -6.vietu un trešās – par 7.-9.vietu, utt.
Vērtēšana.
Grupu sacensībās: komanda par uzvaru saņem 2 punktus, par
zaudējumu 1 punktu, par neierašanos uz spēli, savlaicīgi nebrīdinot
galveno tiesnesi un pretinieka komandu, komanda no sacensībām tiek
izslēgta, un visi spēļu rezultāti tiek anulēti.
Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura
savstarpējā spēlē ir uzvarējusi. Ja trīs komandām ir vienāds punktu skaits,
tad augstāku vietu ieņem komanda, kurai:
- labāka uzvarēto un zaudēto setu attiecība savstarpējās spēlēs, tad visās
spēlēs;
- labāka iegūto un zaudēto punktu attiecība savstarpējās spēlēs, tad visās
spēlēs.
Dalībnieki.
Universiādes sacensībās volejbolā var pieteikt 12 spēlētājus un 1
treneri. Komandai jābūt vienotai spēļu formai.
Pieteikumu iesniegšana.
Iepriekšējos pieteikumus
plkst.15:00.

iesniegt

elektroniski

līdz 21.aprīlim

–

e-pasts: ainars.cirulis@iem.gov.lv. Pieteikumus ar spēlētāju parakstiem,
un apliecinošu dokumentu par studijām attiecīgā augstskolā, iesniegt
pirms pirmās spēles galvenajam tiesnesim.
Galvenais tiesnesis Ainars Cīrulis t.29406332.
LLU Sporta centra direktors Jānis Vītols t.26552539.

